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360°, video og detaljer på https://www.challenger-bobiler.no

Følg oss på Facebook!

S:  Standard      O: Valgfritt ekstrautstyr         :  Ingen mulighet    
(1):  Bilprodusentens opplysninger
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4 5 4 7,47 2,3 L 150 HK

SIRIUS 3048 
-  150 HK  motor og
    4400 kg chassis som standard

•  Tilleggsutstyret “MC/mopedholder” kan pga vekt i enkelte 
tilfeller føre til reduksjon i tillatt antall passasjerer. 
Din forhandler kan gi deg mer informasjon. 

•  Vekt i kjøreklar tilstand: denne inkluderer førerens vekt 
(75 kg), sirkulasjonsvann i ferskvannssystemet (et ensifret 
antall liter), 90% full drivstofftank, og full gassflaske. 
Vekter i kjøreklar tilstand som angitt i oversikten tar kun 
høyde for standardutstyr slik bobilen fremstår idet den 
forlater fabrikken. Det Europeiske regelverket tolererer 
vektforskjeller inntil +/- 5% på vekten i kjøreklar tilstand. 
Produsenten forbeholder seg retten til endringer.

•  Valgfritt tilbehør er ikke inkludert i beregningen av vekten. 
Du må dermed trekke vekten av eventuelt tilleggsutstyr fra 
total disponibel last.

•  Du kan bli tilbudt enkelte tyngre tilbehørsartikler, slik som 
store markiser eller elektrogeneratorer.
Vekten av dette tilbehøret må trekkes fra den disponible 
lasten og vil eventuelt kunne føre til en reduksjon i antallet 
passasjerer. Vi anbefaler dermed å forsikre deg om den 
maksimale vekten på hjulakslene og den teknisk tillatte 
vekten slik at man ikke overstiger disse når kjøretøyet 
lastes.

•  Kapasiteten til vanntanken for ferskvann (godkjent for 
modellene alkove/profil/integrert) regnes som 1 liter, i 
overensstemmelse med reglene som gjelder for hvor stor 
last det er teknisk tillatt å ha i bobilen under kjøring. 
Det er brukerens ansvar å tilpasse lasten og antallet 
personer til kjøretøyets tillatte nyttelast. Av den grunn kan 
kapasiteten til ferskvannsbeholderen reguleres, slik at du 
unngår å måtte redusere antallet sitteplasser under kjøring.

•  Enkelte modeller som er presentert i katalogen kan være 
avbildet med tilleggsutstyr. Egenskapene til de avbildede 
modellene kan variere fra et land til et annet. Til tross for den 
omhu denne katalogen er laget med, utgjør den intet 
kontraktsmessig dokument. Challenger forbeholder seg 
retten til å foreta endringer på modellene sine uten noen 
form for forhåndsvarsel. Challenger kan ikke holdes 
ansvarlig for endringer som er gjort av videreforhandlere, ei 
heller for trykkfeil som vil kunne forekomme i 
dokumentasjonen. Alle kopiering av tekst eller dokumenter, 
også delvis, er forbudt. Katalogen regnes som papiravfall.

•  Din lokale forhandler står til din disposisjon for all ønskelig 
informasjon.

•  Hvor det finnes flerspråklige tekster, er det fransk som er 
gjeldende.

TRIGANO VDL -1, avenue de Rochebonne - CS 69003 - 07302 Tournon-sur-Rhône Cedex - Tél. +33 (0)4 75 07 55 00 - Fax +33 (0)4 75 07 55 58 - contact@Challenger.tm.fr
Andre tekniske data utenom tillegg: se den generelle katalogen

LOUNGE EDITION
SIRIUS 3048

 150 hk motor
 4400 kg chassis
 Air condition i førerhuset
 Cruise control + hastighetsbegrenser
 Sidespeil med oppvarming
 Blending av førerhus
 Tåkelys
 Sentrallås
 Parksensor foran
 16’’ lettmetallfelger
 Premiummadrass for hovedseng
 Elektrisk gulvvarme 230V
 Luksus inngangsdør med 
    vindu og insektnett

959.000,-
Veil. kr. 1.064 .200     Du sparer  kr 105.200
LEVERINGSOMKOSTNINGER TILKOMMER

Med automatisk girboks

979.000,-
Veil. kr. 1.099 .800     Du sparer  kr 120.800
LEVERINGSOMKOSTNINGER TILKOMMER

Tlf. 4000 1881 • post@aoas.no 
www.aoas.no 

Landsdekkende forhandlernettverk

Importør:

3048
CHASSIS Motorytelse 150 HK

Aircondition i førerhuset S
Airbag, førerside S
ESP S
Cruise control og hastighetsbegrenser S
Elektriske sidespeil av busstype S
Blending av førerhuset (6 kg) S
Setetrekk i førerhus, matchende tekstiler med bodel S
Robotisert girkasse Fiat O
Drivstoffkapasitet 90 L S

Førerdør med elektrisk vindusheis og sentrallås S
Kjørelys, LED-utførelse (1 kg) S
16” lettmetallfelger S
Tåkelys S

VEKT (kg) Egenvekt i kjøreklar tilstand (+/-5%) 3183 kg
Max tillatt totalvekt 4400 kg

STØRRELSER (m) Utvendig lengde (uten stige) 7,47
Utvendig bredde 2,32
Utvendig høyde (uten takgrind) 2,92
Akselavstand 4,03

ANTALL SITTEPLASSER Sitteplasser under kjøring (1) 4
Spiseplasser 5
Liggeplasser 4

KAROSSERI Aluminiumskarosseri + haglresistent tak S
Styrofoam isolasjonsmateriale S
Integrert og isolert stigtrinn S
Festeklips for sykkelstativ S
Luksus bodelsdør med vindu og sentrallås S

Insektnett (4 kg) S
INTERIØR To-lags vinduer med med insektnett og blending S SEITZ

Takluke over senkeseng 400 x 400 mm S
Panorama takluke 700 x 500 mm S
Uttrekkbar brakett til fl atskjerm-TV S
Smart Lounge S
Premiummadrass for hovedseng S

KJØKKEN  12V/230V og gass kjøleskap 175L AES
Gassovn med grillfunksjon (14 kg) O

BAD / WC Separat dusj med faste vegger S
Dusj med dobbelt avløp S
Takluke med insektnett (dusj) S

VANN OG AVLØP Ferskvannstank - liter 125 L
Gråvannstank - liter 105 L

OPPVARMING Oppvarming diesel + 230V D6E – 6 kW, samt 230V elektrisk gulvvarme S
Oppvarming under kjøring S
Oppvarming diesel + 230V D6E - 6kW S

ELEKTRISK UTSTYR LED lys S
Utvendig lys S
Klargjort for bodelsbatteri (forhandler leverer batteri) S

SENGESTØRRELSER (mm) Senkeseng 1400 x 1900
Fast seng bak 1600 x 1900
Høydejusterbar seng over garasje Easy Bed

LASTEROM (mm) Luke høyre side 1050 x 750
Luke venstre side 1050 x 590

ANNET EKSTRAUTSTYR Vinterpakke: Isolert og oppvarmet gråvannstank, utvendig isolasjon førerhus, deksler for kjøleskapsgrill S
RADIO-PAKKE + DAB: Zenec multimedia radio (DAB+FM) Bluetooth/CD/DVD, USB, MicroSD, rattkontroll, 
ryggekamera på multimediastasjon (2 kg)

O

Lounge Edition er eksklusive 
kampanjemodeller med mye 
medfølgende utstyr tilpasset det 
norske markedet.

Hvis du har vært i en eksklusiv 
VIP-lounge, vil du få samme følelsen 
i en av Lounge Edition-modellene. 
Stikkord er luftige omgivelser, 
smakfullt møbelstoff og høy komfort.

Smart Lounge lar seg raskt omgjøre
fra romslig sofa til to individuelle 
pilotseter – passasjerene sitter like 
godt som sjåføren!



Møbelstoff Elite (ekstrautstyr)Møbelstoff Epsilon (standard)


